
Styrkort 2016 Gemensamma resurser 
Perspektiv Verksamhetens mål   Mätetal Målvärde 

Invånare Våra insatser ska främja social trygghet   Antal uppdrag inom våra 
serviceverksamheter  

Minst 514 

Utfästelsen kring nämndens 
tjänstegaranti hålls  

 Andel ärenden om stadigvarande 
serveringstillstånd med högst två 
månaders handläggningstid 
(tjänstegaranti)  

100 % 

Våra insatser ska matcha de behov 
som våra målgrupper har  

 NKI för gemensamma resurser  Minst 77 % 

 Helhetsintryck bland mottagningens 
klienter  

Minst 90 % 

 Andel uppdrag där de tillfrågade 
uppfattar en positiv förändring efter 
avslutad kontakt  

Minst 70 % 

 Andel uppdrag där de tillfrågade 
målgrupperna uppger sig haft nytta av 
vårt arbetssätt  

Minst 70 % 

 Antal uppdrag riktade till barn under 6 
år  

Minst 166 

Barnkonventionen ska tillämpas och 
metoder för detta ska finnas på alla 
enheter  

 Andel enheter som tagit fram arbetssätt 
för att implementera barnkonventionen 
med fokus att säkerställa barns 
delaktighet och rätt att komma till tals.  

33 % 

Omvärld Vi ska utveckla, utöka, driva och prova 
fler former av konkret samverkan inom 
Familjen Helsingborg  

 Antal pågående processer för 
samverkan ut mot andra kommuner i 
Familjen Helsingborg  

Minst 9 

 Antal nya konkreta förslag till 
samverkan ut mot kommuner i Familjen 
Helsingborg  

Minst 4 

Samarbetet mellan socialförvaltningen 
och frivilligorganisationerna ökar  

 Inventering av frivilligorganisationers 
verksamheter  

100 % 

Organisation Vår verksamhet skall bygga på en 
positiv, prestigelös och 
förbättringsinriktad kultur där vi betonar 
delaktighet och medskapande  

 Andel medarbetare som känner sig 
delaktiga på sin arbetsplats  

Minst 90 % 

 Andel medarbetare som tycker att deras 
förslag och idéer tas omhand på ett bra 

Minst 72 % 



Perspektiv Verksamhetens mål   Mätetal Målvärde 
sätt  

 Medarbetarindex (MI)  Minst MI 70 

 Ledarindex (LI)  Minst LI 70 

 Andel sjukfrånvaro  Högst 5 % 

Vi ska utveckla och prova fler former av 
digitalt stöd  

 Antal prövade former av digitalt stöd  Minst 6 

Ekonomi Verksamhetens ekonomi ska vara i 
balans och resurserna till bäst nytta för 
målgruppen  

 Budgetutfall  +/- 0 

Verksamheten ska ha en effektiv 
utslussningsprocess från skyddade 
boenden  

 Andel utslussade från skyddat boende 
inom 4 månader  

Minst 80 % 
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